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Press Start: Ensino de História e jogos eletrônicos  

 

Bruna Souza Dos Santos1 

 

 
Resumo: 

 
As transformações da sociedade contemporânea, as novas perspectivas historiográficas e as 
relações entre  História e memóriatêm estimulado o debate sobre a necessidade de novas 
abordagens e métodos inovadores de ensino de História. O objetivo desse artigo é discorrer 
acerca da linguagem utilizada nos jogos educacionais, analisando seu processo de adequação 
para a construção do conhecimento de determinados temas. Secundariamente, será analisada a 
vinculação dos jogos com os assuntos desenvolvidos nas aulas, ressaltando que alguns 
conhecimentos relacionados ao método histórico estão presentes nas formas pelas quais os 
estudantes entendem e explicam sua opinião a respeito dos temas.  Esta pesquisa demonstrou 
que os jogos possuem linguagem acessível aos estudantes, no entanto, notou-se necessário o 
auxílio do professor para a exploração dos assuntos, estabelecendo relação com a disciplina e 
contribuição para a construção do conhecimento estudantil, ajudando, desta forma, a produzir 
significadostanto entre o que é estudado no âmbito escolar, quanto aos fatores observados na 
vida cotidiana, possibilitando assim, a percepção do sentido e a construção de mundo. 

 
Palavras-chave: Jogos; Ensino; Aprendizado; Cotidiano; Construções. 
 
 
 

1.START GAME   

O desafio do professor de História, em sala de aula, é encontrar ferramentas eficazes 

que estimulem a capacidade de desenvolvimento da compressão histórica da realidade social, 

ou seja, fazer com que o aluno consiga compreender e explicar historicamente o cotidiano.  

Levando em consideração que a sala de aula é formada por diversos indivíduos que 

possuem vivências diferentes, que foram geradas a partir do ambiente em que foi inserido, é 

importante ressaltar que, muitas vezes, o aluno já tem conceitos pré-estabelecidos sobre a 

sociedade. Salienta-se que estes foram construídos através de interações sociais e culturais, 

que possibilitam ao estudante o desenvolvimento da percepção de suas próprias ideias sobre 

os acontecimentos e os objetos do mundo do social, fazendo-os assim um sujeito ativo às 

informações trocadas no espaço escolar. 

                                                           
1Graduanda do curso de História da Universidade Estadual de Feira de Santana–UEFS. 
Brunasssouza30@gmail.com 
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Na sala de aula se estabelecem relaçõesentre os interlocutores. Eles constroem 

significações e sentidos, nos quais teoria e prática estão presentes. A construção de novos 

caminhos que são traçados através de tecnologias como os jogos eletrônicos, viabilizando os 

alunos experimentar elementos históricos que evidenciam o cenário e a narrativa na qual o 

assunto éinserido, os jogos que serão analisados nesse artigo são exemplos que evidenciam 

essa utilização, estimulando o processo de formação de alunos/professores, através da 

reflexãopermitindo a reformulação de um currículo que atenda a diversidade,possibilitando 

uma capacitação maior a partir a aprendizagem. 

Diante do contexto de mudanças e adaptações da sociedade, onde o avanço 

tecnológico está presente no cotidiano dos alunos de uma forma tão natural, seria possível 

trazer essas tecnologias,de forma eficaz, para a sala de aula? 

 A pesquisa realizada pela autora indica que a inserção de jogos eletrônicos como 

ferramentas para o ensino de história é vista como uma estratégia tecnológica criativa, lúdica, 

e eficaz, que proporciona uma aprendizagem significativa devido as possibilidades de 

interpretação e associação de conceitos que auxiliam, da mesma maneira, no amadurecimento 

de conceitos permitidos por uma flexibilização do currículo escolar (ALVES,2005), que é 

feita através da ruptura do modelo de ensino tradicional, permite  interação de forma mais 

participativa, pois diferente de outras ferramentas metodológicas (filmes, jornais ,musicas, 

fotografias), os jogos possuem o fator já jogabilidade possibilitando  o aluno ser o 

protagonista da narrativa e acaba desenvolvendo ações que permitem jogar com a História, 

evidenciando aspectos de desenvolvimentos relacionados a cognição históricas dos sujeitos. 

Ao entender, internalizar as regras de um jogo, o aluno habilita-se ao processo de 

associação dos elementos presentes nas narrativas, como as regras, cenário, personagens, 

objetivos, enredos, metas, na qual dinamizarão o ensino, tendo como base/critério, as 

referências, metodologias aplicadas para cada público e cada conteúdo.  

O estabelecimento de relações que evoluem ao decorrer do jogo, dirigindo-se às 

novas simbologias a partir da vivência, do estímulo e aprendizados dos alunos, associados a 

elementos que estão nos conteúdos didáticos, possibilitam a percepção das transformações 

históricas. Segundo YupanquiMuñoz (2009,p.9), “através das simulações permitidas pelos 

jogos eletrônicos, é possível reviver uma época da história, por exemplo, e construir novas 

histórias explorando outras alternativas”.Isto é, a abordagem dos conteúdos voltados para a 

perspectiva de questionamento da realidade organizada no presente, permite diálogos com as 
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narrativas nos jogos, e possibilita desdobramentos dos assuntos que envolvem interpretações 

das ações dos jogadores. 

Existem jogos comerciais que são voltados para o mercado sem a necessidade de ter 

uma problemática ou uma crítica a serem resolvidas/pensadas ao decorrer do jogo; e há outros 

que são voltadas para o ensino de história (pedagógico) que possuem uma precaução 

principal, na elaboração do enredo, buscando ressaltar elementos que evidenciem o período 

histórico, relatando os acontecimentos, personagens e a características que busquem fazer 

uma versão igual ou similar ao acontecimento. 

Sobre a diferença entre software pedagógico e comercial, é importante dizer que 
colocamos em conjuntos separados para efeito didático, mas o que acontece, na 
realidade, é que não se trata de conjuntos disjuntos, pois não são excludentes. Um 
software pedagógico pode ser também um software comercial. A distinção entre um 
software tradicional e um educativo é que, enquanto o primeiro pode ser apresentado 
como uma ferramenta para a realização de uma tarefa – uma ferramenta de controle 
de tráfego aéreo ou de criação de websites, por exemplo –; o segundo pode ser 
apresentado como um software cujo principal objetivo é desenvolver habilidades 
referentes ao contexto educacional – jogos pedagógicos digitais voltados para o 
ensino de leitura ou simuladores para demonstrar, de forma dinâmica, algumas leis 
da física, por exemplo. (RODRIGUES; 2013; Pag. 66) 

Segundo Dórea (2018) existe uma divisão que é feita na indústria: jogos comerciais e 

jogos educativos.  

Os games comerciais são aqueles voltados ao mercado e com destaque para aspectos 
relacionados a entretenimento, sendo atraentes, por conta da qualidade técnica, 
níveis de interatividade, imersão e possibilidade de escolha de avatares, permitindo 
ao jogador explorar um mundo virtual. Porém, esses mesmos jogos são vistos 
socialmente como sem valor educacional, o que resultou em uma divisão entre jogos 
comerciais e educativos. 
Os jogos digitais educativos devem, assim, proporcionar um ambiente de 
aprendizagem atraente, possuindo imagens, sons e narrativas passíveis de 
interpretação e ressignificação por parte do jogador. A interação com os referidos 
games pode contribuir para que estudantes e professores atuem como atores e 
autores das suas trajetórias de aprendizagem. (DÓREA, 2018, p.1142) 
 

Sobre a diferença entre software pedagógico e comercial, é importante dizer que 

colocamos em conjuntos separados para efeito didático, mas o que acontece, na realidade, é 

que não se trata de conjuntos disjuntos, pois não são excludentes. Um software pedagógico 

pode ser também comercial. A distinção entre um software tradicional e um educativo é que, 

enquanto o primeiro pode ser apresentado  uma ferramenta para a realização de uma tarefa – 

uma ferramenta de controle de tráfego aéreo ou de criação de websites, por exemplo –; o 

segundo pode ser apresentado como um software cujo principal objetivo é desenvolver 

habilidades referentes ao contexto educacional – jogos pedagógicos digitais voltados para o 
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ensino de leitura ou simuladores para demonstrar, de forma dinâmica, algumas leis da física, 

por exemplo (RODRIGUES; 2013). 

O uso de jogos permite aos professores tornarem suas aulas mais dinâmicas, 

contribuindo para que a aprendizagem se dê espontaneamente diante da jogabilidade. 

Utilizando o jogo adequadamente a partir das orientações pedagógicas, que trazem 

informações sobre os assuntos históricos presente no cenário, o professor poderá dispor de 

mais uma ferramenta que o auxiliará no planejamento de suas aulas, através elo entre pratica e 

a teoria. 

Em suma, este artigo visa abordar a utilização dos jogos eletrônicos, analisando-os 

comocaráter metodológico significativo para o ensino de História. Destaca-se que seu caráter 

lúdico permite ao aluno vivenciar temas históricos relacionados as revoluções,analisando a 

partir dos jogos elementos da Revolução Industrial, Revolta do Búzios e Revolução Francesa, 

prendendo aatenção dos alunos, gerando um ambiente propício para a troca de informações 

entre professores e alunos. 

Esse artigo está divido em três seções e as considerações finais. Inicialmente, será 

contextualizado 1- jogos eletrônicosobservando as divisões de caracterização dos gêneros dos 

jogos eletrônicos; 2-posteriormente, será apresentando o Grupo Comunidades Virtuais 

(UNEB) que foi escolhido devido a sua importância que destacou a Bahia em referência em 

desenvolvimentos de jogos eletrônicos que são presentes em sua plataforma; 3-a seção 

seguinte, discute a aplicação de jogos educacionais em sala de aula. Por fim, serão feitas as 

considerações finais sobre os jogos eletrônicos e o ensino de história. 

2. Não seja Noob. 

Antes de iniciar o jogo efetivamente demos compreender o que são, e quais as 

divisões feitas através de gêneros no qual evidenciam as características que são visíveis ao 

logo do cenário,é importante lembrar que para ser um bom jogador, devemos conhecer o jogo 

afinal o nosso objetivo é zerar e não ser um noob2. 

Os jogos eletrônicos possuem um mecanismo de interação que está no cotidiano de 

crianças, adolescentes e adultos, atravésde aparelhos que são conectados a monitores e 

controles, onde os jogos são reproduzidos. “Em resumo, eles podem ser descritos como a 

interação entre o jogador e as imagens que aparecem numa tela, mediada por um processador 

e uma interface física. ” (GOTO, 2005, p.48) 

                                                           
2
  Jogador ruim  
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De acordo com Alves (2005), o jogo é um componente importante para o 

crescimento social, intelectual e afetivo, o que resulta em uma atividade universal, na qual 

evidencia as particularidades que possibilitam a ressignificação de diversos conceitos, sendo 

assim titulada como “tecnologias intelectuais”. Segundo Gitahy(2010), o videogame é um 

meio efetivo para a educação e divulgação cultural do país, devido esse caráter dinâmico e 

lúdico, que estimula ao jogador vivenciar a realidade em que está inserido a partir dos jogos, 

auxiliando também no processo de coordenação motora, raciocínio lógico, criatividade, 

podendo ser usado como simuladores e como ferramenta educacional. 

Temos portanto, nos jogos eletrônicos, a possibilidade de criar um ferramental 
prático para certas brincadeiras que poderiam até mesmo não ser possíveis de 
maneira física. O uso de controladores como ponteiros de mouse ou controles de 
videogame – sejam os clássicos, com botões, ou os novos controles baseados em 
movimento, como os do Nintendo Wii -, inclusive, ajudam no desenvolvimento da 
coordenação motora. E isso não se mostra importante apenas no desenvolvimento 
infantil: há estudos que comprovam a eficácia do uso de controles de videogame na 
recuperação de pacientes que sofreram derrames cerebrais, por exemplo. 
(GITAHY,2010,p.4) 

 

Segundo o site NewZoo3 as empresas de jogos eletrônicos movimentam o mercado 

econômico de forma gigantesca, em 2017 cerca de US$ 1,3 bilhão.Dados indicam que até 

2020 está previsto para o faturamento do mercado de jogos cerca de US$ 128,5 bilhões, 

atingindo 28,4 % da população mundial. China, Estados Unidos e Japão, lideram o 

faturamento desse setor. 

2.1 Gêneros de jogos. 

O mercado dos jogos é composto por diversas categorias de jogos, que se subdividem em 

gêneros e subgêneros, segundo Juul (2005): ação, simulação, esportes, aventura, interpretação 

de personagens e estratégia. É importante ressaltar que existem jogos que incorporam diversas 

características dos gêneros que são diferenciados pela atmosfera que envolve o jogo, através 

de cenários, plataforma, temas e interface do jogador. 

Os jogos de ação apresentam um cenário que é composto por elementos que permitem 

o jogador interagir de forma dinâmica, estratégica, impulsionado os reflexos – rápidos e 

precisos –, que auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora (Rodríguez, 2008).  

                                                           
3
NewZoo.MobileRevenuesAccount for More Than 50% ofthe Global Games Market as It Reaches $137.9 Billion in 

2018 em Apr 30, 2018 em https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-reaches-137-9-billion-in-2018-
mobile-games-take-half/ 
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O primeiro jogo desse gênero que ficou conhecido mundialmente foi o Arcade4. As 

lutas com armas, explosões, espadas, explorações e desafios, evidenciam a necessidade do 

jogador ter agilidade e respostas rápidas para esse tipo de jogo. 

Os jogos de simulação são representados por situações que descrevem a realidade, de 

maneira em que os jogadores se aproximam ao máximo dela. Devido a esse fator, os jogos de 

simulação servem como treinamento para diversos setores, como por exemplo, o de 

administração.Na categoria jogos de simulação, podemos destacar The Sims 4. Ele é um jogo 

que permite a simulação da vida real, de segunda e terceira dimensão. 

Este jogo possui um ambiente de realidade virtual, que permite que o jogador, seja 

inserido em uma realidade em que as ações são controladas e construídas a partir do seu 

gosto. Ele proporciona experiência da criação de um mundo, permite ao jogador escolher 

todos os elementos que fazem parte da sua vida cotidiana, estabelecendo uma relação na qual 

é totalmente responsável pela sua trajetória, caracterizado pelo modo de jogabilidade não 

linear, estabelecendo uma atmosfera com mais naturalidade e objetividade. 

Segundo com Huizinga (1993,p.18), jogo é "aquilo que você faz quando está livre 

para fazer o que desejar", e nesse contexto o jogo The Sims 4 possui elementos que 

proporcionam aos jogadores serem quem eles quiserem. O atrativo desse jogo é exatamente a 

criação de um paralelo que possibilita a fuga da realidade, e a criação de uma atmosfera que é 

tecida pelo jogador. 

Os jogos de esportes são caracterizados pela presença de diversas modalidades, 

baseadas em jogos esportivos reais como natação, ciclismo, tênis, futebol, beisebol, basquete 

e automobilismo, proporcionando ao jogador vivenciar a experiência do esporte de maneira 

lúdica. Uma representação dos jogos da categoria esportiva e uma das franquias mais bem-

sucedidas da história do videogame é o jogoFIFA
5
 17, que é de domínio da empresa 

ElectronicArts (EA),que por sua vez, desenvolveu um jogo com avatares de pessoas famosas 

vinculadas ao futebol, dando maior realidade ao game6. 

Os jogos de aventura são marcados por textos que levam informações necessárias sobre 

comandos, que são direcionados para participação durante as narrativas. Nesse estilo de jogo 

o enredo é a parte principal, onde o intuito é conduzir o jogador em uma história. Um 

                                                           
4 Arcade é uma máquina de jogos eletrônicos feita para uso comercial em casas de games. No Brasil, é 

conhecido como Fliperama, e possui os seguintes jogos de ação: Duck Hun, ElevatorAction, Track& Field, 
entre outros. 

5  Federação Internacional de Futebol Associado (do francês: FédérationInternationale de Football Association) 
6
Este jogo simula uma partida real de futebol, com os mesmos mecanismos de atuação, permitindo que o jogador possa 

escolher clubes, jogadores, uniformes, apresentando, ainda, um modo de diálogo onde as decisões interferem no contexto da 
história e reflete nos outros personagens dos jogos. 
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exemplo dessa categoria é o jogo The secretofMonkeyIsland, a curiosidade é o que mais 

instiga, pois, a exploração do ambiente com o propósito de analisar pistas para desvendar os 

mistérios. 

Os jogos de Role-playing Game (RPG) permitem a interpretação de papeis/personagens, 

possui uma evolução do personagens, formando uma história que é construída coletivamente 

através de diversas interações com os jogadores, que permitem a interação com outros 

mundos, através dessas narrativas, que possibilita uma jogabilidade diversificada que é 

resultado a das interações que são estabelecidas perante as narrativa criativa. Harry Potter: 

Hogwarts Mystery é um exemplo do jogo RPG, sendo composto por representações do 

universo de Harry Potter, a partir dos filmes e livros de escritora  JK Rowling. 

Os jogos de plataforma possibilitam o jogador passar por fases ou mapas dimensionais, 

aonde encontram desafios de derrotar seus rivais, e pegar itens sob a plataforma, permitindo o 

avanço de formagradativa, um exemplo desse jogo é o Super Mario Word. 

É necessário ressaltar que todos os jogos possuem uma finalidade. Os jogos educativos 

são direcionados ao processo de ensino-aprendizagem, abordando temas e elementos 

presentem em assuntos que são presentes na sala de aula, visando uma problemática ou crítica 

que é direcionado ao jogo; advergames são jogos que tem o objetivo de fazer propaganda para 

alguma marca/produto, normalmente o os elementos que evidenciam a promoção da 

campanha podem ser súteis porem sempre presente ao logo do cenário; os jogos 

comercias/entretimento tem o intuito de divertir o jogador, não há um preocupação específica 

para o desenvolvimento do enredo ser real ou estabelecimento de uma problemática. 

3. Jogos educacionais, eu escolho você! 

Pensando na lógica dos jogos educacionais, como uma ferramenta pedagógica, o 

Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais7foi criado em 2002,foi reconhecido pelo o 

Relatório do Mapeamento da Indústria de Games do Brasil em 2014, destacou-se pelo 

desenvolvimento dos jogos, fortalecendo a representatividade da Bahia no cenário de criação 

de games. 

O grupo incialmente foi formado pela Drª Lynn Rosalina Gama Alves, e alunos de 

diversas áreas de formação que desenvolveram elementos do jogo como: música, designer, 

roteiro, personagens, enredo.Este grupo baseia-se na compressão de que as metodologias de 

ensino e aprendizagem estão presentes em diversos lugares, de variadas formas, afirmando 

                                                           
7
  Para mais informações acesse: http://comunidadesvirtuais.pro.br 
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que os jogos possibilitam a criação de uma atmosfera de aprendizagem lúdica, composta por 

conteúdos históricos que são presentes no âmbito escolar, e no cotidiano dos alunos.  

Em entrevista a cedida a Fabiana Silva ao site multicienciaonline sobre os jogosAlves 

(2010) afirma que: 

Oferecem a possibilidade de estarem simulando situações que estão distantes deles, 
então essa é uma forma de contribuir, de dar aos alunos a percepção de que as 
tecnologias digitais e telemáticas podem estar presentes nas investigações 
historiográficas. Não só as mídias clássicas, mas também as novas tecnologias 
podem permitir que nossos alunos construam novos discursos a partir destas 
narrativas contadas na disciplina de história.  

 

Os jogos eletrônicos possuem elementos que atraem e despertam a curiosidade, que 

se dar pela aprendizagem na medida em que estimulam constantemente os jogador a 

solucionar problemas que é presente em  diferentes elementos, ao longo dos cenáriosque são 

resultantes de uma atmosfera lúdica, fazendo presente a indispensabilidade de informações 

instantâneas e dinâmicas, viabilizando aos usuários estímulos sensoriais – resultado de um 

fluxo de informação apresentadas aos jogadores –, novos desafios e obstáculos a serem 

quebrados. Antunes (2003, p.23) afirma que “o jogo é o mais eficiente meio estimulador das 

inteligências, permitindo que o indivíduo realize tudo que deseja. Quando joga, passa a viver 

quem quer ser, organiza o que quer organizar, e decide sem limitações”. 

Para a melhoria da aplicabilidade dos jogos é de suma importância que haja uma 

abordagem dos conteúdos didáticos, em uma perspectiva de questionamento da importância 

do conteúdo pautada na realidade organizada no presente, resultando em conteúdos históricos 

que envolvem os alunos em uma dinâmica composta por explicitações e interpretações das 

ações dos sujeitos, da seleção e organização de fatos e da localização de informações no 

tempo histórico.  

Segundo Alves (2010), o professor deve trabalhar com os jogos e leituras que 

auxiliam na interpretação de fontes bibliográficas, resultando a elaboração de crítica de 

produções de conteúdos históricos, possibilitando o aluno distinguir contextos, funções, 

estilos, argumentos, pontos de vista e intencionalidades presente nos jogos 

As tecnologias têm um papel interessante enquanto elementos mediadores do 
processo ensino-aprendizagem, na medida em que elas atuam em perspectivas 
didáticas na zona do desenvolvimento proximal do sujeito criando possibilidades 
para que dêem novos significados à determinados conceitos e desenvolvam novas 
habilidades cognitivas. Considero extremamente importante que comecemos a 
pensar e discutir, mais do que já discutíamos o papel dessas tecnologias nos 
diferentes campos da aprendizagem. (ALVES, 2010) 
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O Grupo Comunidades Virtuais, apresenta a proposta de inserção dos jogos de sua 

plataforma no ambiente escolar, com o objetivo de construir diferentes conceitos a partir da 

interação com os jogos. É importante ressaltar que os alunos já estão inseridos nessa 

atmosfera digital através de computadores, celulares e tabletes, que é presente nos jogos, 

facilitando o processo de manuseamento e interação.  

A plataforma possui treze jogos educacionais que trazem como proposta da 

utilização em sala de aula como elemento facilitador para o processo de ensino e 

aprendizagem, a partir da associação da teoria e prática, auxiliando a construção do espaço de 

conhecimento. 

O jogo presente na plataforma chamado “O Líder Sim” foi desenvolvido na Unity, 

possui o gráfico em 2D, possibilita ao jogador vivenciar a simulação de gerenciar uma 

empresa, tem como objetivo desenvolver um aplicativo, resultando um estimulo de 

criatividade e agilidade para a finalização do game. 

“Guardiões da Floresta- Gamebook” é um jogo híbrido que traz características do 

game juntamente com appbook, é destinado ao público infantil, traz com o enredo o folclore 

nacional e tem o objetivo de proteger a floresta da devastação. 

“Janus” é um jogo financiado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, 

possuem a temática relacionada ao cotidiano de adolescentes. 

 “D.O.M” é um Game que auxilia a aprendizagem de matemática, através de  funções 

quadráticas, o enredo possui forte influência de ficção cientifica. 

“2 de Julho – Tower Defense” é um jogo sobre as batalhas da Independência do 

Brasil na Bahia é uma ferramenta para o ensino de história. 

"Guardiões da Floresta" possui o cenário de jogabilidade na Floresta Amazônia, ao 

logo de sua trajetória, o jogadorinterage com as construções de espaço, e analisa os elementos 

da fauna e flora e lendas amazônicas. 

 “In Situ” é um jogo que possui a temática sobre o sistema imunológico humano. O 

jogador tem como objetivo controlar as células de defesa do organismo defendendo o corpo 

de ataques virais e bacterianos, proporcionado o desenvolvimento da compreensão das 

funções das estruturas celulares. 

“Salvador Sim” é um game que o objetivo é resolver os problemas da cidade de 

Salvador para conseguir implantar os jogos da Copa do mundo em 2014, para o jogador deve 

administrar recursos financeiros, mantendo aspectos econômicos, sociais e políticos de forma 

adequada. 
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“Aventura no Pólo” possibilita o jogador a analisar as matérias primas que são 

produzidas no Pólo Petroquímico, e qual o papel social e econômico dessas empresas. 

O jogo "Braskem" e um jogo de tabuleiro virtual no qual mostra a produção de 

plástico que é criado pela empresa Braskem, ressaltando a importância para o processo de 

desenvolvimento econômico e a reciclagem. 

Industriali: A era da revolução, o jogo possui a temática sobre a revolução industrial 

aonde é presente os aspectos positivos e negativos, e permite o jogador vivenciar o processo 

desenvolvimento. 

Búzios: Ecos da Liberdade, discorre acerca da temática sobre a revolta dos búzios, 

permitindo o jogador vivenciar o cenário presente em Salvador em XVIII. 

O jogo Tríade: Liberdade, Igualdade e Fraternidade, evidencia o cenário da 

revolução Francesa, através de elementos e histórias que são desenvolvidas ao longo das 

narrativas. 

Três jogos presentes na plataforma do Grupo Comunidades Virtuais possuem 

temáticas históricas sobre as Revoluções, e são apresentadas como ferramentas para o ensino, 

que trazem manuais onde são descritas as instruções de como jogar, características dos 

personagens e seu processo de formação, objetivo dos jogos, os conteúdos que são possíveis 

trabalhar a partir do jogo, visando a facilitação da aplicação em sala, escolhi esses três jogos 

devido aos conteúdos revolucionários que compõem suas narrativas. Segundo Alves (2010), a 

análise das orientações permite que o professor trabalhe o jogo de forma prática, auxiliando 

no processo de aprendizagem, porém, existe a necessidade da análise dos materiais para 

definir a melhor metodologia que oriente e atenda as demandas escolares dos alunos. 

 

Além, dos jogos as pessoas podem baixar no site da Comunidade Virtual algo que 
chamamos de orientações pedagógicas onde os professores podem encontrar 
comentários sobre o tema e instruções de uso dos jogos. O livrinho não é um 
receituário de uso, mas é um disparador de ideias com as quais o professor possa 
trabalhar. Nele, contamos um pouco sobre essa linguagem digital e damos ideias 
para que o professor possa trabalhar com os jogos em sala de aula. No entanto, é 
importante ressaltar que a idéia não é transformar a escola em uma Lan-house, e sim 
dar-lhes uma perspectiva de uso dos jogos como pretexto no sentido de que a partir 
do jogo o professor possa despertar o aluno para conhecer mais sobre a história, ou 
ilustração onde os alunos poderão usar o jogo para reviver os conceitos que foram 
trabalhados em aula. A escolha fica nas mãos do professor que encontrará no jogo 
mais um espaço de aprendizado sobre determinado conteúdo histórico. (ALVES, 
2010) 

 

 A aplicação desses jogos de forma lúdica e agradável estimula a interação entre os 

assuntos didáticos com a vivência do aluno, através dos conteúdos que são presentes em sala 
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de aula, possibilitado os alunos a terem a dimensão teoria dos assuntos, e contrapartida os 

jogos permite a aplicação feita da prática que é através da jogabilidade, a junção de teoria e 

pratica. 

 A partir do momento em que o discente é inserido no jogoele começa a perceber 

novos elementos, diante das situações que são vivenciadas no game, fazendo com que o aluno 

construa um elo do que é transmitido na sala de aula, através de livros, e as aulas que são 

compostas por narrativas presentes nos jogos, aponta Alves(2016). 

 

3.1A era do upgrade 

  

O Industriali é um jogo do gênero de construção de cidades. Ele foi elaborado pelo 

Grupo Comunidades virtuais (UNEB) e financiado pela FAPESB (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado da Bahia). Possui a narrativa sobre a Revolução Industrial, que demonstra 

como ocorreu o processo de industrialização, dando visibilidade aos aspectos positivos e 

negativos de desenvolvimento, demonstrando as mudanças ocorridas na Inglaterra no século 

XVI, como os cercamentos, o crescimento das cidades e das indústrias, além da crise interna 

que questionava o poder absoluto do rei e como todos estes fatores ocasionaram a Revolução 

Industrial. 

A interação com o game promove a contato através da vivência que é realizada a partir 

das ações básicas, como o regime que demonstrava o processo de concentração de recursos, 

os fundamentos que estavam evidenciando a produção e o comércio, as mudanças geográficas 

e as conjunturas que estabeleceram o desenvolvimento da Revolução Industrial.  

 As abordagens presentes no enredo referem-se a assuntos como, a Revolução 

industrial, transformações sociais do século XVIII, infância na Revolução Industrial, 

trabalhadores na revolução industrial, as inovações, técnicas e condições de trabalho dos 

operários, o movimento operário, sindicatos; greves e os Direitos trabalhistas, o cotidiano de 

mulheres e crianças nas fábricas.  

O século XVIII foi marcado por diversas mudanças voltadas para a economia. No 

período pré-industrial, as técnicas de produção haviam sido resultado de uma lenta 

acumulação empírica de conhecimentos, cuja transmissão se fazia, na maioria das vezes, de 

geração para geração, através do aprendizado no trabalho. A Revolução Industrial foi 

caracterizada pela mudança nos meios de fabricação; inicialmente, a produção era feita 

manualmente em larga escala, logo depois foram substituídas por máquinas mecânicas e a 
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vapor. Diante destas transformações, alguns países sofreram um aumento no consumo de 

produtos manufaturados e uma ampliação na produção agrícola exportadora. 

Proporcionado o jogador a explorar o contexto histórico inglês presente na revolução, 

o cenário do jogo éWest Midlands no século XVIII, permitindo o jogador vivenciar como o 

processo de industrialização desenvolveu-se nas zonas rurais da Inglaterra. O jogo tem início 

no século XVIII, e mostra que o principal meio de riqueza era a produção rural, artesanal, a 

partir das Cutscene
8que são elaboradas a partir de elementos que evidenciam objetivo do 

jogador, demostrando qual é a importância ações para o desenvolvimento feito ao logo do 

jogo.  

O jogador é orientado a fazer mais investimentos e construções, impulsionado pelo 

aumento populacional. O crescimento demográfico acelerado incentivou o cultivo agrícola e a 

criação de gado. As ações ressaltam a necessidade de um processo de produção rápida, o 

jogador começa a criação de gados e aumenta seu cultivo agrícola, finalizando a primeira fase 

do jogo com mudanças no cenário, onde inicia o processo de industrialização com a 

construção da primeira ponte de ferro do mundo, que possibilita o acesso para as minas de 

ferro e carvão. 

A segunda etapa do jogo se passa em Londres no século XIX, o cenário demonstra 

transformações ambientais ocorridas durante o processo de industrialização, dando destaque à 

poluição e ao desmatamento. O jogado ao criar indústrias deve escolher os trabalhadores – há 

opções de mão de obra masculina, feminina e infantil. O jogo evidencia a situações das 

fábricas (e as condições de trabalho eram péssimas), possibilitando ao jogador selecionar o 

ritmo de fabricação que interfere no resultado na produção. 

Percebendo a abundância da mão de obra e a necessidade de elevar as fábricas inglesas 

à grandes Indústrias, a burguesia da Inglaterra começou a investir em novas técnicas de 

produção, mais eficientes. Dando início assim, ao que ficou conhecido como Revolução 

Industrial. 

Durante o jogo a problematização é feita como os trabalhadores, diante da lógica do 

sistema capitalista da revolução industrial, eram vistos durante o referido período e como se 

organizavam.É possível analisar que a burguesia, possuía a produção e o lucro, não 

demonstrando a preocupação com seus operários, contudo no final do jogo há relatos a partir 

de jornais que elucidam a conscientização dos operários dentro do sistema capitalista. 

                                                           
8
 Histórias que são presentes ao longo do jogo. 
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A finalização da última meta do jogo é a construção de uma ferrovia, assegurando a 

ampliação da produção industrial. A presença de informativos sobre a luta dos trabalhadores 

que resultou em realização de passeatas, greves e formação de sindicatos permite ao jogador 

compreender as funções e os objetivos dos mecanismos que podem ser acionados pelos 

trabalhadores na conquista de melhorias de suas condições de trabalho. 

Os professores podem fazer uma análise comparativa acera das estruturas presentes 

dos elementos da primeira fase do jogo, observando as mudanças no meio de produção,  

questionados os alunos sobre como ocorreu o processo de industrialização nas áreas rurais da 

Inglaterra ; as mudanças nos cenários possibilitam o dialogosobre a industrialização, as  

transformações sociais e econômicas, a utilização de um quadro comparativo entre a primeira 

e segunda fase; o  game permite a análise de como consolidou a exploração de massa 

proletária e o quadro de produção, evidenciando o papel de mulheres e crianças naquele 

período, havendo a problematização do trabalho infantil e as condições da fábrica. 

 

3.2 XP das Revoluções 

Búzios é um jogo do gênero adventure, possui gráfico 2D, os comandos são feitos 

estilo point and click (aponta e clica).  O jogo possui a narrativa sobre a Revolta dos Alfaiates, 

que ocorreu no final do século XVIII em Salvador, e explora a presença de elementos 

cotidianos da sociedade baiana naquele período, incluindo características econômicas, 

políticas e sociais. 

A aproximação com o conteúdo histórico, a interação com o jogo Búzios e a 
produção de textos em diferentes linguagens baseados nessas experiências 
constituem-se um processo em que os alunos constroem sentidos para essa revolta 
social. Diante disso, o professor assume um papel importante ao mediar a construção 
de conhecimentos acerca da Revolta dos Búzios, seja através da interação com 
jogos, livros, filmes etc. É importante que o professor perceba que ao aproximar os 
games da prática pedagógica ele também aprende com seus alunos, já que crianças e 
jovens estão imersos nesse universo e se apropriam dele com facilidade. Dessa 
maneira, o professor poderá melhor contribuir para o processo de aprendizagem dos 
alunos articulados com as novas mídias. (ALVES,2010,p.12)  

Segundo Paz (2011) a ideia do jogo surgiu a partir da percepção da procura do 

mercado por um material dinâmico sobre a Revolta dos Búzios, que fosse capaz de atender as 

necessidades do professor de história e dos seus alunos. 

Deste modo, o grupo Comunidades Virtuais criou o jogo “Búzios: ecos da 

liberdade”. Constituído com o objetivo de ampliar o campo de possibilidades para o debate do 

tema previsto na Lei 10.639/03, que determina a inserção da História e cultura Africana e afro 



17 

 

brasileira no currículo escolar, de forma obrigatória, devendo ser presente em todas as 

disciplinas. 

Destaca-se que o professor tem um papel importante de estimular os alunos a 

analisarem o processo de formação da cultura brasileira, de forma que possibilite a 

problematização do papel dos negros/afrodescendentes no desenvolvimento dessa sociedade. 

A mediação ocorre a partir de propostas que leva os discentes a terem um aprofundamento 

acerca da história africana através de textos, jogos, filmes, músicas e poesias, no intuito de 

relacionarem passado e presente, visando a compreensão da importância da históriaem suas 

diferentes temporalidades, ressaltando sua importância para a construção da sociedade 

brasileira, através de aspectos econômicos, políticos e sociais.  

Neste sentido, o jogo Búzios é uma importante ferramenta, pois utiliza hipertextos9 que 

auxiliam na introdução, compreensão e construção da consciência histórica sobre a revolta dos 

Búzios a partir da interação com objetos/pessoas que fazem parte do jogo, contribuindo para 

construção de conceitos e historicidade a partir de referências bibliográficas citadas ao clique do 

jogador. 

A proposta do jogo consiste em despertar o interesse dos alunos para um assunto da 

história baiana, segundo Alves (2010):  

Essa experiência evidenciou que o jogo deve ser recomendado para os alunos que 
estão cursando a partir do 7º ano do Ensino Fundamental, já que poderão apresentar 
um maior nível de letramento, isto é, a apropriação dos códigos, interpretação e 
compreensão dos textos nas suas distintas modalidades (Alves,2010,p.8) 

  
O jogo permite a saída do ambiente da sala de aula, direcionando os alunos a umas 

novas formas de abordagens que são comuns no seu ambiente, diversificando as aulas 

expositivas. O game direciona os alunos ao estudo da Revolta dos Búzios,proporcionandoa 

inserção do jogador na Bahia do final do século XVIII, através do contato com diversos 

conceitos que surgem a partir de objetos, cenários, músicas e personagens, evidenciando a 

                                                           
9[...] Diferentemente do que o texto de um livro convencional, o hipertexto não tem uma única ordem de ser lido. [...] O 
hipertexto consegue integrar notas, citações, bibliografias, referências, imagens, fotos e outros elementos encontrados na obra 
impressa de modo eficaz sem a sensação de que sejam notas, citações, ou seja, subverte os movimentos e redefine as funções dos 
constituintes textuais clássicos. 
[...] “o hipertexto obscurece os limites entre leitores e escritores”, já que ele é construído parcialmente pelos escritores que criam 
as ligações, e parcialmente pelos leitores que decidem os caminhos a seguir. 
Com o hipertexto, muda a noção de autor e de escritor, dando a impressão de uma autoria coletiva ou de uma espécie de co-
autoria. A leitura se torna simultaneamente uma escritura, já que o autor controla mais o fluxo da informação. O leitor determina 
não só a ordem da leitura, mas o conteúdo a ser lido. [...] no hipertexto o controle fica por conta do leitor que agirá de acordo 
com suas necessidades e em função de suas condições cognitivas ou interesses específicos. (MARCUSCHI, 1999, p. 
2-3 e 6) 
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importância da revolução para Salvador, possibilitando que o professor analise juntamente 

com os alunos esses elementos vinculado com o passado e o presente. 

A estrutura do jogo é dividia em quatro partes nas quais são representadasas fases da 

Revolta dos Búzios, a narrativa do game é realizada por Francisco Vilar10, através da “ação 

falar”11.Arepresentatividade presente no jogo é marcada pela presença de personagens negros 

ao longo do narrativa, a criação de um protagonista Vilar  é de suma importância para a 

construção da valorização da cultura e o processo de identificação. No jogo Búzios  há 

questionamentos que permitem a problematização sobre as influências dos movimentos de 

emancipação, como as ideias iluministas, a admiração pela vitória dos Estados Unidos contra 

a Inglaterra, a revolta conta a exploração colonial, os ideais de liberdade e igualdade 

disseminadas pela Revolução Francesa, evidenciando desta maneira componentes que foram 

atuantes no processo da Revolta dos Alfaiates. 

O cenário presente no jogo, mostra como a Bahia estava majoritariamente insatisfeita 

com a metrópole, os personagens mostram uma perspectiva sobre o contexto social e político, 

mostrando os dois lados de Salvador, de um lado os aristocratas que reclamavam de seu 

empobrecimento – devido ao movimento acelerado pelas medidas mercantilistas –, de outro 

lado, o povo que vivia na miséria, o Nordeste já não oferecia mais as riquezas econômicas, não 

havia emprego, só havia fome e miséria. Enquanto isso, a administração Colonial mesmo 

sabendo do estado de decadência, tentava introduzir mais impostos. 

As dificuldades que Salvador estava enfrentando, devido a exploração colonial, ficam 

evidentes no jogo através das ações de Francisco Vilar que repartiaseus conhecimentos acerca 

dos ideais de Liberdade e Igualdade com outros personagens. O debate se encaixa no contexto 

em que Salvador estava inserido pelo governo opressor, a partir disso, o jogo propõe a formação 

de grupos nos quais tinham como objetivo conseguir a liberdade, e iniciaram o processo de luta 

pela independência. A partir disso, o jogador faz a seleção de personagens para participar da 

revolta, entre eles destacam-se Lucas Dantas, Manoel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus12.  

Destaca-se que a revolta foi composta pela população da classe média e pobre da 

sociedade, a liderança popular fez com que as propostas políticas fossem mais democráticas – 

                                                           
10 Sobre o personagem afirma Alves (2010,p.7) Francisco, é um jovem que apesar de ser afro descendente, teve 
acesso ao estudo e a uma educação de condições iguais a população considerada branca da época. Portanto era 
visto como um burguês, já que gozava de quase todas as regalias da burguesia, diferentemente da maioria das 
pessoas de cor da época que ocupavam lugares menos privilegiados na sociedade. 
11  Após ao clique no objeto/ pessoa, a ação permite que o jogador interaja com o elemento selecionado, e inicie um 
diálogo. 

12
 Foram líderes da revolta dos alfaiates. 
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falavam de igualdade social para brancos e negros, como o fim da escravidão e a instalação de 

uma República na Bahia. 

Ao fim do jogo Búzios: ecos da liberdade percebe-se a diversidades de elementos que 

podem ser utilizados para a compressão das abordagens, tratando de diversos sujeitos e fato 

históricos, estimulando a visão política, econômica e social de Salvador no século XVIII, 

viabilizando a construção de uma consciência cidadã a partir da relação entre presente e passado, 

a valorização da cultura, as interações que são feitas a através do diálogo com os personagens. 

Em suma, a proposta de criação de um ambiente virtual com a temática sobre a 

Revolta dos Búzios proporciona ao professor a criação de atividades que estimulam a 

imaginação dos alunos. Levando em consideração que os alunos já possuem conhecimento 

prévio sobre a revolta, ressaltando que o jogo funciona como ferramenta de auxílio para o 

ensino, facilitando o desenvolvimento de novas narrativas feitas a partir da interação com o 

jogo. É necessário que o professor análise o jogo Búzios: ecos da Liberdadecom intuito de 

perceber as prováveis através dos elementos presentes no jogo, gerando possibilidades que 

cumpram papel de uma ferramenta metodológica para o ensino sobre a Revolta dos Búzios. 

3.3 Cortem as cabeças! 

A revolução Francesa foi um movimento que começou em 1789 na França no século 

XVIII, resultando o fim do regime absolutista no País, e instaurou a república, numa 

sociedade em revolução. Em seguida, os indivíduos entraram em revolução e o fizeram 

porque não foi mais possível tolerar o regime, o processo político essencial em uma revolução 

esteve exatamente na tomada de consciência das classes, frente aos problemas que se 

apresentaram.  

Tríade é um jogo de Role Playing Game (RPG) possui uma atmosfera lúdica e 

dinâmica. 

Ainda por se tratar de um game, mais especificamente da categoria RPG, o Tríade 
também terá a potencialidade de promover o engajamento do estudante/gamer com a 
história/conteúdo selecionados através das trilhas bifurcadas a serem seguidas e da 
flexibilidade narrativa característica do RPG e que serão exploradas no roteiro do 
game. (ALVES,2006,p.4) 

A temáticas contidas no jogo possibilitam uma melhor reflexão sobre como 

permanências e rupturas da revolução construindo novos significados para o ensino de 

história. Segundo Alves (2016). 

Por se tratar de um jogo eletrônico, o Tríade possibilitará a abordagem de conteúdos 
curriculares formais de maneira lúdica e, portanto, mais prazerosa, facilitando, 
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assim, o contato/aproximação do estudante/gamer com a temática da revolução 
Francesa. (Alves,2016,p.4) 

Ao iniciar o jogo, o usuário se depara informações que são feitas através de 

narrativas que descrevem referências da França pré-revolucionária, descrevendo os últimos 

anos que antecederam ao início da revolução Francesa. Ao final dessa narrativa o jogador tem 

o objetivo de reunir filósofos iluministas (John Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau), 

que fazem diálogos de propagação das ideias revolucionárias para a Revolução, em seguida o 

jogador planeja pegar a carta que foi mandada por integrante das Treze Colônias para o rei 

Luís XVI, requisitando a ajuda para investimentos econômicos e militares contra a Inglaterra.  

O jogador é inserido na narrativa, que possibilita a vivência de ideias 

revolucionárias, analisando a partir de elementos presentes em uma sociedade que buscava 

mudanças. No final do século XVII a situação econômica e social da França passa por 

grandes dificuldades, os camponeses passavam fome, a cidade estava em extrema pobreza e a 

burguesia também estava insatisfeita. 

Ao finalizar o jogo, aparecem histórias em quadrinhos que são feitas a partir das 

narrativas sobre os acontecimentos depois da Revolução Francesa, como por exemplo, a 

Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão e a execução do Rei Luiz XVI.  

A aplicação do jogo permite que os alunos estabeleçam relações dos conteúdos que 

são estudados na sala de aula através dos livros didáticos e as narrativas que compõem o jogo. 

Destaca-se que os tópicos sobre a Revolução Francesa a elaboração de textos de caráter 

informativo acerca da Revolta baseando-se pelas narrativas do jogo e as informações 

históricas presentes; o professor tem a possibilidade deelaborar exercíciosque conduza os 

alunos durante a análise da sociedade baiana do século XVIII mostrando semelhanças e 

diferenças do cenário atual, visando um resultado mais eficaz da aplicabilidade. 

4. Upgrade noensino de história  

O avanço da tecnologia é presente no nosso cotidiano, resultado em modificações 

que propiciando upgrades nos elementos tecnológicos, o Grupo comunidades Virtuais 

desenvolveu jogos educacionais que possibilitariam a implementação de jogos eletrônicos no 

ensino de história, por se tratar de um sistema híbrido entre a educação e o entretenimento. 

Segundo Telles (2016) a inserção de jogos no ambiente escolar possibilita a 

resolução de problemas cotidianos de forma mais engajada e inovadora, utilizando elementos 

que estimulam o desenvolvimento dos alunos, a possibilidade de vivenciar novas prática que 

resultam em experiências que auxiliam em novos modelos de aprendizagem. Ao utilizar um 
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jogo como material pedagógico, o professor, juntamente com aos alunos, constrói um 

ambiente descontraído que viabiliza a aprendizagem significativa por meio da observação, da 

criatividade, do pensamento lógico e na resolução de situação problema apresentado nas 

narrativas.  

A utilização de tecnologias, diante do contexto em que os jovens estão inseridos, 

acaba refletindo no cotidiano escolar de forma significativa. A tecnologia vinculada às redes 

sociais, jogos, filmes e músicas acabam fazendo parte da construção da identidade dos 

indivíduos dessa geração que é conectada com os jogos. Segundo Tapscott (1999, p.1) esta 

geração nasce e cresce cercada por tecnologias digitais e, cada vez mais os instrumentos 

tecnológicos estão conectados à internet, formando redes sociais, incomensuráveis, que 

modificam significativamente a vida desses jovens dentro e fora das paredes da escola. Sobre 

a importância dos jogos Turkler afirma que: 

Os videogames são uma janela para um novo tipo de intimidade com máquinas, que 
caracteriza a cultura de computador nascente. O relacionamento especial que os 
jogadores estabelecem com os videogames tem elementos comuns a interações com 
outros tipos de computador. O poder dominador dos videogames, o seu fascínio 
quase hipnótico, é o poder dominador do computador. As experiências de jogadores 
de videogames ajudam-nos a compreender esse poder dominador e algo mais. No 
fulcro da cultura de computador, está a idéia de mundos construídos, “governados 
por regras”. Utilizo o jogo de videogame para iniciar um debate sobre a cultura de 
computador como uma cultura de regras e simulação (TURKLE, 1989, p. 58-59). 

 

O ambiente de sociedade midiática, capitalista, a inserção de jogos como uma 

estratégia tecnológica criativa, lúdica, que proporciona uma aprendizagem significativa. Os 

jogos podem auxiliar da mesma maneira, no amadurecimento de conceitos permitidos por 

uma flexibilização do currículo escolar. 

Diante desse contexto os games educacionais analisado nesse artigo, evidenciam 

contexto das Revoluções, possibilitando aidentificação das narrativas presentes no enredo do 

jogo, apresentado por fatos históricos, através de aspectos econômicos, sociais e políticos 

presentes. A proximidade dos jogos com os conteúdos trabalhados em sala de aula, 

problematização sobre o processo de desenvolvimentos da construção dos conceitos. 

Ao entender e internalizar as regras dos jogos, cenário no qual o aluno está inserido, 

as habilidades construídas reforçam também o desenvolvimento científico, um exemplo disso 

é a possibilidade do diálogo que são elaborados juntamente com as narrativas no jogo 

Industriali, a problematização pode ser feita através da análise dos impactos positivos e 

negativos do sistema capitalista na revolução industrial. As motivações feitas através da 

jogabilidade, estimulam ações que promovem o aprendizado buscando resolver problemas, e 
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questionamentos sobre o assunto estudo, a presença de opção de colocar crianças para 

trabalhar em indústria, faz com que o aluno perceba a lógica de lucro de forma perversa, 

porém para o avanço do jogo é necessário, o que gera uma consciência histórica dos sujeitos, 

que no momento de jogabilidade são responsáveis por administra os trajetos da 

industrialização, sendo assim responsáveis pelos os aspectos positivos e negativos durante a 

narrativa.  Os jogos possuem mecanismos que permitem a fusão, com os conteúdos didáticos 

trabalhados em sala de aula, proporcionado o engajamento dos alunos partir do domínio sob 

as novas tecnologias, promovendo uma aprendizagem mais dinâmica e agradável devido a 

jogabilidade. 

  A partir do momento em que o estudante consegue associar o que é apreendido os 

conteúdos trabalhados no ambiente escolar, com o que é vivenciado no seu cotidiano. Ao 

relacionar elementos presentes no jogo Búzio, o professor estimula o processo significativo de 

consciência histórica que é feita durante a identificação dos objetos que fazem parte de sua 

cultura/cotidiano obtendo o reconhecimento a cultura baiana, estimulado a assimilação dos 

indivíduos durante o processo de aprendizado, permite o estabelecimento de uma conexão dos 

fatos com a vivência ao logo do game. 

O jogo em si possui componentes do cotidiano e o envolvimento desperta o interesse 

do aprendiz, que se torna sujeito ativo do processo. A escola é um ambiente que possibilita a 

interação dos jogos, mesmo que muitas vezes seja vista como um lugar onde o docente é 

conceituado por ser o detentor dos conhecimentos que são transmitidos através de conteúdo, e 

diversas vezes o discente é visto como agente passivo na sala de aula (CAIMI,2007).  

A utilização de jogos muda esse olhar estético, pois o professor passa a ser um 

agente facilitador no processo de aprendizagem e discente passa a ser um agente ativo, onde é 

capaz de tecer críticas e trazer problemáticas produtivas fazendo as suas próprias narrativas, a 

partir criação de um espaço diferenciado para a aprendizagem do fato histórico das 

Revoluções, construindo através do  processo de informações acerca dos assuntos, 

estabelecido a partir da associação de traços do cotidiano que pode ser aplicado no 

aprendizado do ensino de história. Segundo Fardo (2013), trata-se de um fenômeno 

emergente, que deriva da popularidade dos games e de suas capacidades intrínsecas de 

motivar a ação, resolver problemas e potencializar as aprendizagens nas diversas áreas do 

conhecimento e na vida dos indivíduos. 

A sala de aula é um espaço possibilita a aplicação dos jogos como uma ferramenta 

que proporciona a elaboração de uma atmosfera lúdica a partir da jogabilidade. O Tríade 
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propicia os alunos analisarem a criação de cenários, narrativas, desafios que serão cumpridos 

ao decorrer da aula observado as mudanças dos cenários e a evolução diante o enredo da 

Revolução Francesa, a comparação das representações ao logo dogame e o livro didático, 

possibilitam a problematização de distintas abordagens sobre os o processo que desencadeou 

a revolução, viabilizando a observação de semelhanças e diferencias. 

As narrativas presentes nos jogos devem adequar-se com os conteúdos trabalhados, 

dando novos significados nas aulas a partir da criação do código lúdico, além de estimularem 

o interesse dos alunos e desenvolvimento da historicidade a partir da vivência que é 

estabelecida através deles. 

Para trabalhar com os games, o discente tem que considerar alguns pontos e 

características importantes: objetivo, público, material, tempo, espaço, dinâmica, papel do 

adulto, proximidade de conteúdo, avaliação e continuidade (MACEDO, 2000). Ou seja, 

utilizando o exemplo do jogo Búzios, o intuito é dinamizar o ensino através de elementos que 

geram a ressignificação da cultura baiana, ressaltando esse ponto, a presençade adaptações 

feitas jogo guitar hero, é presente pela troca da guitarra pelo Berimbau, trazendo diálogos 

sobre a importância do instrumento para a cultura negra. Asreferênciase a metodologia a 

serem aplicadas para cada público e cada conteúdo, analisando qual é o objetivo, o seu 

público alvo, as matérias que devem ser trabalhados antes de iniciar o game, quanto tempo 

será usado nessa dinâmica e qual método de avaliação será feita para analisar o processo de 

aprendizagem.  

O professor deve analisar qual é o objetivo da utilização em sala de aula, pois, o 

mesmo deve apontar e dar significado associado aos conteúdos didáticos relacionados ao 

contexto das revoluções que serão trabalhados e analisado ao longo do jogo, possibilitando o 

desenvolvimento das capacidades de diferenciação e identificação, com a intenção de expor as 

permanências de costumes e relações sociais, as mudanças econômica e sociais, as diferenças 

e as semelhanças que possibilitem o desenvolvimento dos estudos do passado, identificando 

mudanças e permanências. Analisar o público-alvo é uma tarefa importante, pois indica 

caminhos para as metas que deverão ser cumpridas e o nível de conhecimento necessário para 

a evolução dos alunos. 

 Ao aplicar o jogo em sala, o discente assume o papel de observador, analisando e 

estimulando os alunos a partir de questionamentos e reflexões, relacionando os conteúdos 

com a atmosfera do jogador. A partir da interação dos alunos há reconhecimento de 
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semelhanças e diferenças no modo de viver dos indivíduos, grupos sociais, elementos do 

passado no presente. 

A aplicação de jogos como forma de práticas pedagógicas, provoca a imaginação, 

auxilia na formação do conhecimento como forma de assimilação, proporciona a construção 

da identidade aflorando o desenvolvimento intelectual, possibilitando a melhoria dos diálogos 

sociais, o aperfeiçoamento das interações, funções motoras, psíquicas e nas relações culturais 

através da jogabilidade.  

O jogo como promotor de aprendizagem e do desenvolvimento passa a ser 
considerado nas práticas escolares como importante aliado para o ensino, já que 
coloca o aluno diante de situações lúdicas como o jogo pode ser uma boa estratégia 
para aproximá-los dos conteúdos culturais a serem vinculados na escola. 
(KISHIMOTO, 1994,p.13) 

A importância da análise dos Tríade, Búzios e Industrialicomo um elemento para a 

compreensão dos conceitosé justificada pelo fato de que os alunos necessitam desenvolver 

capacidades que possam ajudá-los a compreenderem melhor o meio em que estão inseridos, e 

assim desenvolverem a criatividade e a percepção do mundo. Fialho (2007) discorre a tese de 

que por meio desse elemento, tão comum no seu cotidiano, as crianças consigam ver o 

trabalho com mais dinamismo e com mais familiaridade. 

A exploração do aspecto lúdico, pode se tornar uma técnica facilitadora na 
elaboração de conceitos, no reforço de conteúdo, na sociabilidade entre os alunos, na 
criatividade e no espírito de competição e cooperação, tornando esse processo 
transparente, ao ponto que o domínio sobre os objetivos propostos na obra seja 
assegurado. (FIALHO, 2007, p. 16) 

Diante desse contexto o elo entre os jogos e as atividades escolares é totalmente 

positivo, pois permite melhorias nas perceptivas que são constatados a partir de como o aluno 

se expressa através dos jogos. Segundo Vygotski (1999) a brincadeira possibilita o 

desenvolvimento e a construção do processo que estimula novos conhecimentos, habilidades 

que proporcionam aumento do desenvolvimento e aprendizagem. 

O brincar é fonte de desenvolvimento e de aprendizagem, constituindo uma 
atividade que impulsiona o desenvolvimento, pois a criança se comporta de forma 
mais avançada do que na vida cotidiana, exercendo papéis e desenvolvendo ações 
que mobilizam novos conhecimentos, habilidades e processo de desenvolvimento e 
de aprendizagem (VYGOTSKI, 1999, p. 72) 

Segundo Kishimoto (1994)brincar é essencial para a expansão da imaginação, 

coordenação motora, localização do espaço e tempo. A forma que a criança/ adolescente vê 

o mundo por meio de brincadeiras, jogos, filmes, desenhos e das práticas cotidianas diz 

muito sobre a forma de como a criança percebe o meio em que está inserida. Para uma 

melhor compreensão à ideia de que “é possível aprender brincando”é importante que o 
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professor perceba quais os caminhos são mais eficazes para estimular os alunos, logo, o 

desenvolvimento das noções pedagógicas é de suma importância e deve tornar-se alvo para a 

prática escolar. Para Rau (2007), a ação lúdica auxiliando o aprimoramento do raciocínio e 

memória, permitindo uma eficácia no processo de construção do conhecimento. 

Durante a prática pedagógica do jogo, das brincadeiras, o professor pode perceber na 
criança as relações de envolvimento, autonomia e criticidade, a argumentação, o 
raciocínio, a memória e a linguagem. Além disso, o lúdico envolve motivação, 
interesse e satisfação, ativando aspectos referentes às emoções e à efetividade, 
componentes importantes no processo de construção do conhecimento (RAU, 2007, 
p. 89). 

As mudanças nos processos didáticos e nas metodologias aplicadas no cotidiano 

escolar proporcionaram um olhar mais crítico através do procedimento da utilização de jogos. 

A resistência por um conceito mais vasto de jogar/brincar aprendendo, se fundamenta, na 

justificativa de obter o domínio de uma percepção histórica que permite o aluno entrar em 

uma atmosfera específica que é apresentada no jogo, o ingresso aos saberes históricos que são 

socialmente realizados e a chance de gerar experiências diversificadas para a formação de 

novos saberes.  

Os indivíduos estabelecem relações que mudam ao decorre do jogo, estabelecendo 

simbologias a partir do que é vivenciado, desse modo, o estímulo e o aprendizado dos alunos, 

associados a elementos que estão nos conteúdos didáticos, possibilitam a percepção das 

transformações históricas. A abordagem dos conteúdos voltados para uma perspectiva de 

questionamento da realidade organizada no presente, permite o diálogo com as narrativas nos 

jogos, para que haja desdobramentos dos conteúdos que envolvem interpretações das ações 

dos jogadores. Sobre a ressignificação afirma Alves(2005): 

 
Na medida em que revivera a ação lúdica anterior ressignifica e elabora sentimentos, 
emoções, por meio da imitação e/ou criação da vida cotidiana, constituindo-se em 
formas de comunicação entre crianças, adolescentes e adultos. Tal constatação 
explica o prazer vivenciado pelos os jogadores de diferentes idades. (ALVES,2005, 
p. 25) 
 

O professor, ao apresentar o jogo, torna-se mediador, possibilitando um caminho 

para a construção de criticidade de sujeitos para que possam fazer uma leitura de mundo, a 

partir de instrumento de construção do saber, vivenciado no jogo, uma vez que, rompe com 

aquela esquemática trazida através de livro didático, e que tem caracterizado o ensino como 

algo mecânico e simplista, que acaba impedindo uma reflexão dos significados por parte do 

discente e consequentemente a própria construção do saber. Segundo Caimi(2007) o professor 
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deve se atentar nas novas metodologias para melhoria da inserção do aluno nos contextos que 

são trabalhados em sala de aula.  

O mirante a partir do qual estendo o meu olhar, o lugar de que falo e a posição que 
assumo, neste estudo, me levam a afirmar que o domínio dos conhecimentos 
históricos a ensinar pelo professor não é condição suficiente para garantir a 
aprendizagem dos alunos, embora dele não se possa prescindir, absolutamente. Se é 
correto afirmar que ninguém ensina, qualificadamente, um conteúdo cujos 
fundamentos e relações desconhece, também é possível supor que a aprendizagem 
poderá ficar menos qualificada, se o professor desconsiderar os pressupostos e os 
mecanismos com que os alunos contam para aprender e os contextos sociais em que 
estas aprendizagens se inserem. (CAIMI, 2007, p. 21)  

 

A partir da interação dos alunos com os jogos, há reconhecimento de semelhanças e 

diferenças de grupos sociais, elementos do passado no presente, iniciam uma  fase e começam 

o processo de projetar a sua realidade numa dimensão histórica e virtual, identificando a 

participação de diferentes sujeitos, obras e acontecimentos de outros tempos na dinâmica da 

vida atual. O professor, através dos jogos, auxilia o desenvolvimento e a formação de crianças 

com práticas e condutas construtivas. 

Mas, como construir esse ensino de História na prática? Como o professor pode 

preparar sua aula para que essa didática possa ser construída? De acordo com Helenice 

Rocha:  

 
Ao pensar nos conteúdos, na maioria das vezes, o que habita as mentes dos 
licenciandos e de uma parcela dos professores são os conteúdos da tradição escolar, 
de cunho informativo, conceitual e factual, a serem ministrados e avaliados a partir 
da exposição do professor ou pelo acesso a informações organizadas em livros, sites, 
plataformas.[...] consideramos que fazer um planejamento do conjunto de aulas 
necessárias para o trabalho com determinado conteúdo, visando os objetivos de 
aprendizagem estabelecidos, se mostra mais interessante para o estabelecimento de 
uma direção para o trabalho docente e discente, para a produção de uma narrativa 
com princípio meio e fim, com argumentos que propiciem a compreensão e a 
problematização pretendida. (ROCHA, 2015, p.88-91) 
 

 Ao analisar essa leitura, fica em evidência a importância do planejamento para o 

desenvolvimento das aulas. Planejamento esse, que tem início ao analisar o perfil da turma e 

suas individualidades. A produção de uma narrativa que proporcione uma ligação e que 

desmistifique o pensamento de que a disciplina de História só estuda o passado enquanto 

“algo que não volta mais e que está morto”. É de suma importância o desenvolvimento da 

consciência histórica dosdiscentes a partir da identificação como no jogo Búzios; o intuito de 

repor as perspectivas de agentes de uma história que ainda está em processo, e tirá-los da 

postura de espectadores de um passado que não volta e que é “chato” de se estudar. 
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A memorização mecânica resulta em discentes que reproduzem sem a preocupação 

de uma problematização, infelizmente há uma dificuldade de fazer uma análise dos 

acontecimentos e os alunos acabam não tendo noção da dimensão dos fatos e não conseguem 

localizar-se no tempo e espaço, o modo de aplicação desses conteúdos definira o resultado da 

aprendizagem. Sobre o ensino mecânico Caimi (2007) afirma que: 

Em se tratando do predomínio de um ensino mecânico, pautado na memorização, 
basta conversar com adultos egressos de uma escolarização básica completa, isto é, 
com pessoas que concluíram estudos secundários, para perceber quão pouco resta 
dos conhecimentos estudados nas aulas de História. Nada mais do que fragmentos 
desconexos de fatos, datas, nomes, muitas vezes sobrepostos aleatoriamente, 
formando um “samba do crioulo doido”, tal como denuncia Sérgio Porto na sua 
música homônima. Pode-se pensar, então, que, se os conteúdos escolares subsistem 
tão superficialmente, sua quantidade e extensão importam menos que a qualidade do 
trabalho desenvolvido, ou, ainda, que não vale a pena priorizar a memória de fatos 
eventuais em detrimento do raciocínio, da construção e da descoberta do 
conhecimento histórico, sob pena de se perder um tempo realmente valioso para 
aprendizagens mais significativas. (CAIMI, 2007,p.23) 

 

Diante disso, devemos compreender o porquê dessas aulas, assim como tantas 

outras,serem classificadas por estudantes de diversos colégios como “chatas”, “tediosas” e 

sem despertar o interesse dos discentes. Não estamos aqui para apontar um culpado, mas 

analisar as possibilidades de inserção de ferramentas metodológicas que melhoram o 

aprendizado do aluno. 

Para refletir sobre isso, utilizamos leituras deWinch (2001), que nos diz: 

 
O que se percebe, pelos dados coletados, é que o aluno, muitas vezes, gostaria de 
viver uma aula diferente e participativa voltada à realidade, em que se discutem 
assuntos que o levem a entender o momento atual, as diferenças e as desigualdades, 
para que, com eles, exercite e construa, a cidadania. 

Apesar de algumas respostas positivas, verificou-se o desinteresse pelas aulas de  
História. Isso nos leva a concluir que elas não são significativas e relevantes para o 
aluno. Acreditamos ser este um dos grandes desafios para o professor: fazer da aula 
um momento de prazer e significado.  

Isso envolve fazer o aluno partícipe da construção do conhecimento, algo além da 
simples leitura ou preenchimento de questionários que exigem apenas memória. Esta 
questão enseja, portanto, a necessidade de um redimensionamento nas aulas, 
buscando novas metodologias, ressignificando o ensino da História. 
(Winch,2001,p.9) 

Cabe ao professor analisar quais jogos podem ser trabalhados de forma eficaz em 

sala de aula, buscando valorizar os conhecimentos que os alunos já possuem acerca do tema 

abordado criando momentos de trocas de informações e de opiniões. Além, de propor novos 

questionamentos, selecionando materiais e metodologias de abordagem conforme seus 

próprios pressupostos teórico-metodológicos. 



28 

 

É necessario para formação do professor adaptar-se às tecnologias possibilitando, a 

aplicação de jogos, de forma  bem sucedidas para um resultado eficaz, a análise do perfil dos 

alunos é importante, pois devemos conhecer um pouco o cotidiano ,talvez, só assim 

poderemos compreender o que, de fato, é interessante para o docente e não aquilo que 

julgamos ser interessante. Cabe ainda ao professor, ensinar o estudante a captar e a valorizar a 

diversidade dos pontos de vista, é através dos jogos que poderão levantar problemas, 

procurando transformar, em cada aula em novas experiências, a partir de seu universo 

tecnológico. 

 

5.  Pause and continue ? 

Os três jogos educacionais trabalhados ao longo desse artigo, evidenciam as 

possibilidades o uso de tecnologias, a sua aplicação em sala de aula, proporciona a dinamização do 

ensino através das representações que foram feitas sobre a Revolução, porém a eficácia do jogo 

depende de diversos fatores, tais como o investimento em novas tecnologias nas escolas, que ainda 

é precáriono Brasil. Várias instituições de ensinonão possuem computadores nem acesso à 

internet. Segundo dados do censo de 2017 

A presença de recursos tecnológicos como laboratórios de informática e acesso à 
internet ainda não é realidade para muitas escolas brasileiras. Apenas 46,8% das 
escolas de ensino fundamental dispõem de laboratório de informática; 65,6% das 
escolas têm acesso à internet; em 53,5% das escolas a internet é por banda 
larga.(IBGE,2017) 

 

 A LDB de 1996, estabelece que é obrigação do Estado oferecer o ensino de 

qualidade que é visa por "padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a 

variedade e quantidadesmínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento 

do processo deensino-aprendizagem".  

Uma frase de Paulo Freire (2003, p. 44-45) que possibilita a analise nesse contexto 

que em muito se aplica a esta análise: “Nas minhas primeiras visitas à rede quase devastada 

eu me perguntava horrorizado: Como cobrar das crianças um mínimo de respeito às carteiras 

escolares, às mesas, às paredes se o Poder Público revela absoluta desconsideração à coisa 

pública?” Este é um questionamento que deve ser feito, ao pensar o ensino, o que adianta ter 

ferramentas tecnológicas se não há investimentos na manutenção/compra desses 

computadores e elementos metodológicos que auxiliam em mudanças na realidade escolar? 



29 

 

Além disso, há a necessidade de qualificação de professores para a utilização de 

novas tecnologias como os jogos. Segundo Tajra (2007, p.122) “Os professores devem ser 

capacitados, precisam ser capacitados e é a mola mestre para o sucesso de implantação desses 

recursos no ambiente educacional”. 

É indicado o preparo dos professores para a utilização de novas tecnologias em sala 

de aula, porém a realidade escolar, possui diversos problemas como a superlotação das salas 

de aulas, que acaba interferindo na qualidade de ensino, segundo Araújo (2003,p.1) "Não é 

assim que teremos qualidade educacional: tendo excesso de alunos em sala, dificultando a 

participação dos alunos, gerando atrasos no desenvolvimento escolar".A desvalorização dos 

professores, que segundo Neves(2012) tem resultado no afastamento das escolas por meio de 

atestados médicos ou readaptações, que evidencia o descaso com a educação e com odocente, 

o sucateamento escolar enfatiza que não a estimulo para o processo de formação continua de 

professores, mesmo sendo necessário. 

Para o aprendizado não possui fórmulas mágicas que resultem em um modelo pronto, 

e que façam que os alunos aprendam os conteúdos presentes na sala de aula. Cada 

aluno/turma reage diferente ao mesmo conteúdo e a mesma técnica, por isso é necessário para 

o professorperceber as necessidades individuais, para, a partir de então, formular as técnicas 

adequadas às diversas situações.  

Apesar disso, as aulas não podem decorrer somente do uso de ferramentas de ensino, 

pois devemos considerar que os alunos são seres humanos em formação e que possuem uma 

carga de vida que também deve ser considerada. Abrir espaços para que os alunos exponham 

suas ideias é considerar e respeitar a opinião de cada um, além de possibilitar a formação de 

um cidadão crítico e estreitar as relações entre professore e alunos. 
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